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112 este numărul internațional de urgență al statelor membre ale Uniunii

Europene (din 1991), al Columbiei (America de sud) și în întreaga lume pe

rețelele GSM. Numărul este gratuit în toate rețelele mobile și fixe și este unul din

cele două numere (pe lângă cel regional de urgență) care poate fi format

chiar și când telefonul este blocat.

112 a fost standardizat prima data in 1972 ca o recomandare a Conferintei

Europene a Societatilor de Posta si Telecomunicatii , apoi in 1991 ca o

recomadare a Consiliului Uniunii Europene , reafirmata in 2002

Incepand din anul 2009 , printr-o decizie a Comisiei Europene si a

Parlamentului European , ziua de 11 Februarie a fost declarata “ Ziua

Europeana a Numarului 112”

https://ro.wikipedia.org/wiki/UE
https://ro.wikipedia.org/wiki/Columbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/GSM
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Prima atestare a unui numar de urgenta este documentata in Marea Britanie ,

Londra , unde , in 1937 la 1 Iulie a fost pus la dispozitia cetatenilor numarul 999.

Ulterior numarul a fost extins la nivelul intregii tari.

116 a inceput sa fie folosit , pentru prima data in SUA in orasul Los Angeles in 

anul 1946.  Astfel pana in anii ‘80 , in SUA au functionat mai multe numere de 

urgenta ( 116 , 999 , 911 ) , cand s-a realizat unificarea numarului unic de 

urgenta 911.

Conceptul 112  a fost imaginat in 1972 si a fost adoptat ca standard al Uniunii 

Europene la 29 Iulie 1991.
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ROMANEASCA

In 1924, Directia Generala a Postelor aproba gratuitatea convorbirilor

telefonice catre salvare. Pana la declansarea celui de-al doilea razboi

mondial, serviciul de salvare era considerat printre cele mai bune din lume.

Prima atestare a unui Serviciu Medical de Urgenta are loc la 28 Iulie 1906 ,

cand lua fiinta "Societatea de Salvare din Bucuresti", a carei existenta se

datoreaza initiativei profesorului Nicolae Minovici. Ea functiona sub deviza

"Totdeauna si tuturor, gata pentru ajutor" .

Atunci, ambulanta putea fi apelata la numarul 31333, contra cost.
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In 1952 , numarul la care putea fi apelata “SALVAREA” devine 06 , era gratuit

si era fostul numar de telefon al Ambasadei Uniunii Sovietice din cel de-al

doilea razboi mondial.

Numarul 06 a fost functional pana in anii ‘70 cand a fost inlocuit cu 061 si mai 

apoi dupa evenimentele din 1989 cu 961.

In judetul Bacau , Numarul Unic de Urgenta 112 este functional incepand cu 

anul 2004 , cand a inlocuit vechiul numar 961.



Lunar , Dispeceratul Medical de Urgenta Bacau

proceseaza un numar de aproximativ 7500 apeluri

medicale de urgenta , adica 1 apel la fiecare 5 minute

, reprezentand 55 % din totalul apelurilor de urgenta la

nivel judetean


